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UCHWAIA NR XLVIIł366/2010 

 RAŚY GMINY PRźśMY_L 

 z dnia 29 ”audziernika 2ŃńŃ rŁ 
  

w s”rawie uwyt—u e—ologicznego na terenie Gminy Przemy`l w mie–scowo`ci Krówni—i 
 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (ŚzŁ 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óun zmŁ) “raz 
 art. 44 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.  

Nr 151, poz. 1220, z ”óunŁ zmŁ), ”“ uzg“dnieniu 
z Regi“nalnym Śyrekt“rem Ochr“ny _r“d“wiska 
w Rzesz“wie Rada Gminy Przemy`l uchwala co 

nastę”uje: 

§ 1. W r“z”“rządzeniu Nr 83łŃ5 W“jew“dy 
Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie 

ustan“wienia uwytku ek“l“giczneg“ na terenie Gminy 
Przemy`l w miejsc“w“`ci Krówniki “gJ“sz“neg“ 
w Śzienniku Urzęd“wym W“jewództwa 
Podkarpackiego Nr ń4ń, ”“zŁ 2ń36 w”r“wadza się 
nastę”ujące zmiany: 

ńŁ d“daje się § 4a “ brzmieniu  

ｭW”r“wadza się dla uwytku ek“l“giczneg“ 
w miarę ”“trzeb zabiegi “chr“ny czynnej ”“legające 
na wykaszaniu r“`linn“`ci d“st“s“wane d“ ty”u 

zbi“r“wiska r“`linneg“ Jąki ”“dm“kJej oraz 

bi“l“gicznych wJa`ciw“`ci gatunku chr“ni“neg“: 
szach“wnicy k“stk“watejｬ; 

2Ł § 6 “trzymuje brzmienie: ｭS”raw“wanie 
nadz“ru nad uwytkiem ek“l“gicznym ”“wierza się 
Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody 

w Rzesz“wieｬŁ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójtowi 

Gminy Przemy`lŁ 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie  
ń4 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 
Województwa P“dkar”ackieg“Ł 

 

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Przemy`l 

 

Ar—adiusz Wi`niows—i 
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UCHWAIA NR XXXVIIIł278ł2ŃńŃ 

 RADY GMINY STUBNO 

 z dnia 5 ”audziernika 2ŃńŃ rŁ 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ｭChaJu”—i Śusows—ieｬ 

 
ŚziaJając na ”“dstawie artŁ ń8 ustŁ 2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142  

poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ) “raz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003 r. poz. 717 z ”óunŁ zmŁ), ”“ stwierdzeniu 
zg“dn“`ci z ustaleniami Studium Uwarunk“waL 
i Kierunków źag“s”“dar“wania Przestrzenneg“ Gminy 
Stubn“ uchwal“neg“ uchwaJą Nr IVłń7łŃ2 Rady 
Gminy w Stubnie z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada 

Gminy w Stubnie uchwala, c“ nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. ńŁ Uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenu 

odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego 

ｭChaJu”ki Śus“wskieｬ, zwany dalej ”lanemŁ 

2Ł źaJącznikiem d“ uchwaJy jest rysunek ”lanu 
w skali ń:2ŃŃŃ stan“wiący integralną jej czę`ć 
i “b“wiązujący w zakresie stan“wi“nych “znaczeL 
graficznych zawartych w legendzie; 

§ 2. Plan obejmuje granicami obszar 

o ”“wierzchni “k“J“ 72,4Ń ha zawierający się 
w granicach dziaJek “znaczonych w ewidencji 

gruntów numerami 7ł26 i 7/27 w “brębie Nr ŃŃŃ2 
ChaJu”ki Śus“wskieŁ 

§ 3. Ilekr“ć w uchwale jest mowa o: 

1) pasie ochronnym ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
”as terenu ”“J“w“ny między górnym 
bez”iecznym “brzewem wyr“biska 
odkrywkowego a granicą “bszaru ”lanu, który 
m“we stan“wić czę`ć filara “chr“nneg“, 

2) wyrobisku odkrywkowym ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”rzestrzeL w nieruch“m“`ci 
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gruntowej w “bszarze ”lanu ”“wstaJą w trakcie 

eks”l“atacji zJ“wa met“dą “dkrywk“wą; 

3) filarze ochronnym ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
czę`ć zJ“wa wraz z zalegającym nad nim 
nadkJadem ”“za górnym “brzewem wyrobiska 

odkrywkowego a granicą “bszaru ”lanu 
”“z“stawi“ną dla “chr“ny “biektów 
naziemnych i podziemnych; 

4) górnym bez”iecznym “brzewu wyr“biska 
odkrywkowego ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
zamkniętą górną krawędu wyr“biska 
odkrywkowego; 

5) nadkJadzie ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć warstwy 
gruntu zalegające nad eks”l“at“wanym zJ“wem 
kruszywa. 

§ 4. Przy zag“s”“dar“waniu terenów na 
“bszarze ”lanu ustala się “b“wiązek res”ekt“wania 
zasad “chr“ny czyst“`ci wód ”“dziemnych i wód 
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem 

“kre`l“nych w dokumentacji hydrogeologicznej 

GJówneg“ źbi“rnika Wód P“dziemnych Nr 429 ｭŚ“lina 
Przemy`lｬ zatwierdz“nej decyzją Ministra Ochrony 

_r“d“wiska, źas“bów Naturalnych i Le`nictwa z dnia 

21.03.1997 r. znak KDH1/013/5888/97, zgodnie 

z przepisami szczegóJ“wymi niniejszej uchwaJyŁ 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

§ 5. ńŁ Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
oznaczonego w rysunku planu symbolem PE o pow. 

“k“J“ 72,4Ń ha ”“d ”rzemysJ wyd“bywczy - 

eks”l“atację zJ“wa kruszywa naturalneg“ met“dą 
“dkrywk“wąŁ 

2. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki 

zagospodarowania terenu: 

1) “b“wiązuje zach“wanie ”asów “chr“nnych 
”“J“w“nych między górnym bez”iecznym 
“brzewem wyr“biska “dkrywk“weg“ a linią 
r“zgraniczającą teren Pś t“wsamą z granicą 
obszaru planu o szer“k“`ci: 

a) 6 m “d wszelkich terenów ”rzylegJych d“ 
obszaru planu (poza obszarem planu) za 

wyjątkiem dróg, 

b) ńŃ m “d granic ”asów dr“g“wych dróg 
”rzebiegających stycznie d“ “bszaru ”lanu 
(poza obszarem planu), 

2) tereny ”asów “chr“nnych nalewy 
zag“s”“dar“wać jak“ filary ochronne wyrobiska 

odkrywkowego, 

3) na terenach ”asów “chr“nnych: 

a) zakazuje się eks”l“atacji zJ“wa kruszywa, 

b) zakazuje się l“kaliz“wania “biektów 
kubaturowych, 

c) d“”uszcza się skJad“wanie mas ziemnych 
nadkJadu, 

4) zagospodarowanie i s”“sób uwytk“wania 

terenów ”asów “chr“nnych nie m“we utrudniać 
eksploatacji wyrobiska odkrywkowego oraz 

uwytk“wania terenów chr“ni“nych, 

5) nakazuje się ”r“wadzenie eks”l“atacji 
“dkrywk“wej zJ“wa kruszywa w s”“sób 
gwarantujący “chr“nę wód ”“wierzchni“wych 
i podziemnych przed zanieczyszczeniem oraz 

“chr“nę warstwy iz“lującej ”“zi“m w“d“n“`ny 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

6) zakazuje się sztuczneg“ “bniwania ”“zi“mu wód 
gruntowych przez odprowadzanie wody 

z wyrobisk odkrywkowych, 

7) zakazuje się skJad“wania jakichk“lwiek 

“d”adów w wyrobiskach odkrywkowych za 

wyjątkiem naturalnych mas ziemnych nadkJadu, 

8) zakazuje się l“kaliz“wania “biektów, bud“wli 
i urządzeL bud“wlanych nie związanych 
z eks”l“atacją zJ“wa kruszywa naturalneg“, 

9) d“”uszcza się l“kaliz“wanie tymczas“wych 

“biektów bud“wlanych związanych 
z eks”l“atacją zJ“wa, 

10) masy ziemne nadkJadu skJad“wane w granicach 

terenu z ich wykorzystaniem do prac 

rekultywacyjnych. 

3Ł Ustala się r“lniczy kierunek rekultywacji 
terenu “dkrywk“wej eks”l“atacji zJ“wa kruszywa: 

 nakazuje się ”r“wadzenie sukcesywnej, 
w miarę ”“stę”u eks”l“atacji zJ“wa, 
rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych 

z zag“s”“dar“waniem gruntów staJych jak“ 
uwytki ziel“ne “raz jak“ zbi“rniki w“dne 
przeznaczone na cele gospodarki rybackiej i dla 

wykorzystania rekreacyjnego. 

4Ł Ustala się d“stę”n“`ć k“munikacyjną terenu 
“d dr“gi ”ublicznej ”rzebiegającej stycznie d“ “bszaru 
”lanu “d str“ny ”óJn“cnej (”“za “bszarem ”lanu) “raz 
“d ”“Jącz“nych z tą dr“gą dróg wewnętrznych 
”rzebiegających stycznie d“ “bszaru ”lanu od stron; 

wsch“dniej, ”“Judni“wej i zachodniej (poza obszarem 

planu). 

5Ł Ustala się nastę”ujące zasady “bsJugi terenu 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w w“dę z ujęcia indywidualneg“, 

2) g“s”“darka `ciekami sanitarnymi 
z zastosowaniem ”rzen“`nych kabin wc lub 
sanitarnych przyczep kontenerowych, 

3) g“s”“darka `ciekami techn“l“gicznymi 
z zast“s“waniem r“związaL s”eJniających 
wym“gi “kre`l“ne w przepisach prawa w tym 

zakresie, 

4) gromadzenie i usuwanie “d”adów staJych 
komunalnych na zasadach “b“wiązujących 
w gminie, 
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5) g“s”“darka “d”adami ”“wstającymi w związku 
z eks”l“atacją zJ“wa kruszywa, w tym 

odpadami zaliczanymi do niebezpiecznych 

zgodnie z wym“gami ”rze”isów ”rawa w tym 

zakresie, 

6) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej na 
terenie miejsc“w“`ci ChaJu”ki Śus“wskie sieci 
elektroenergetycznej, 

7) d“”uszcza się l“kalizację, bez wyznaczenia 
w rysunku ”lanu, urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej. 

RozdziaJ 3 

Prze”isy —oLcowe 

§ 6. Do czasu realizacji planu tereny na 

obszarze planu ”“z“stają w dotychczasowym 

uwytk“waniu bez m“wliw“`ci zabud“wy “biektami 

tymczas“wymi nie związanymi z realizacją ich 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. 

§ 7. Ustala się 3ŃŁ ”r“cent“wą stawkę sJuwącą 
naliczeniu jedn“raz“wych “”Jat z tytuJu wzr“stu 

wart“`ci nieruch“m“`ci w związku z uchwaleniem 

planu. 

§ 8. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi 
Gminy Stubno. 

§ 9. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“jewództwa P“dkar”ackieg“ i wchodzi 

w wycie ”“ u”Jywie 3Ń dni “d dnia jej “gJ“szeniaŁ 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY GMINY 

 

WJadysJaw StyczyLs—i 
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